
Blogpraat
Een weblog kan je leven veranderen. Dat bewijst het 
verhaal van Catherine Sanderson. In 2004 was ze nog 
getrouwd met de vader van haar dochter, woonde en 
werkte ze in Parijs en besloot ze op een blauwe maan-
dag een weblog bij te houden. Voor ze het goed en wel 
besefte, kreeg ze elke week 30 000 bezoekers over de 
virtuele vloer. Toen ze iets te loslippig was over wat er 
zoal op haar werk gebeurde, zette haar werkgever haar 
aan de deur en toen ze begon te mailen met een man die in haar comments een 
paar woorden had gedropt, werd ze prompt op hem verliefd en verliet  ze haar 
man… Haar blog ligt vanaf 1 januari in boekvorm in de rekken, in Nederlandse 
vertaling. lVDV
Petite Anglaise. Verliefd op Parijs, Catherine Sanderson, Cargo, 17,90 €

tijDloze tips
Dit handboek zou verplichte literatuur op alle scholen moeten 
zijn: Christian Dior onthult in zijn ‘Little Dictionary of Fashion’ 
aan welke voorwaarden ‘de geknipte outfit’ moet voldoen. 
Wanneer zijn je hakken zo hoog dat je de bruid overscha-
duwt? Waarmee trek je zeker de aandacht in de après-ski-
tent? Hoe ben je nooit meer over- of underdressed? Goeie 
smaak is wel degelijk te koop, in zakformaat zelfs. CH
The Little Dictionary of Fashion, V&A, 11 €

Boeken >

VoorHuiDVerDriet
Een New Yorkse jongen worstelt met zijn Joods-
Orthodoxe roots: hij verbrandt pornoboekjes om God 
gunstig te stemmen, maar weinig later propt hij zich vol 
‘verboden’ cheeseburgers. Met veel zelfspot schrijft 
Shalom Auslander in ‘Klaaglied van een Voorhuid’ zijn 
verzamelde jeugdfrustraties van zich af (met dank aan zijn 
agressieve vader en neurotische moeder), om uiteindelijk 
te concluderen dat hij zich ‘geestelijk gevingerd’ voelt. 
Zoiets als seksueel misbruikt, maar dan op religieus vlak. CH
Klaaglied van een Voorhuid, Shalom Auslander, Uitgeverij Meulenhoff, 19 €

Van zomerfestivals kunnen we in deze koude 
maanden alleen maar dromen, maar in afwach-
ting warmen we alvast onze handen aan de twee-
de editie van ‘Wintervuur’. Voor wie houdt van 
fanfares, vuurwerk en café chantants is Deurne 
deze maand the place to be. Je kunt er naar 
‘Circusnachten’ van Laika en ‘Parfums d’Est’, een 
circusvoorstelling in zigeunersfeer van Compagnie 
Rasposo gaan kijken. In ‘Café Geluk’ neemt Bart 
Moeyaert muzikaal afscheid van het stadsdich-
terschap. Acteur Robbie Cleiren leidt je rond in 
het Boekenbergpark. De ideale gelegenheid om 
Deurne en zijn rijke geschiedenis te ontdekken. 
tanja Wentzel
Wintervuur. Van 2-6/1 op verschillende locaties in Deurne.  
Info en tickets: tel. 03/229 18 70 of www.wintervuur.be.

festiVal > 
Winterse Vonken

film > 
roaD trip
In ‘Small Gods’ verliest Elena (Steffi Peeters) 
haar zoon in een auto-ongeval. De mysterieuze 
David (Titus De Voogdt) licht haar van het zie-
kenhuisbed en ontvoert haar in een gedeukte 
camper. Elena en David kruisen het pad van 
de jonge wees Sara en het gehavende drietal 
begint aan een road trip die hen rechtstreeks 
naar ‘het gat van de wereld’ leidt. Waanzin 
troef in dit bevreemdende drama van Dimitri 
Karakatsanis. (23 januari) CH
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